
Odporność chwastów na herbicydy 

Zróżnicowanie genetyczne powoduje, że część populacji chwastów, staje się odporne 

na stosowane zabiegi chemiczne. Dzięki temu zjawisku organizmy żywe przystosowują się do 

zmieniających warunków środowiskowych na drodze ewolucji. Organizmy, którym udało się 

przetrwać, w środowisku naturalnym krzyżują się i wydają kolejne pokolenia, które  mają gen 

odporności na dany czynnik stresogenny. W czasie kilku lat może zaistnieć sytuacja, że na 

danym obszarze zaczną dominować osobniki odporne, na które już nie działa poprzednio 

używany herbicyd.   

Odporność chwastów 

Odporność chwastów to występująca w danej zbiorowości naturalna, dziedziczona 

zdolność niektórych osobników do przeżywania i rozmnażania się w warunkach stosowania 

substancji czynnych, które zazwyczaj skutecznie zwalczyłyby te populację. W następnych 

pokoleniach, przy stosowaniu takich samych herbicydów (o tej samej substancji czynnej lub o 

tym samym mechanizmie działania), rośnie ilość biotypów odpornych, aż do stanu, w którym 

dany gatunek dotychczas wrażliwy przestaje być zwalczany. Przyjmuje się, że jeżeli w 

populacji jest co najmniej 20% roślin odpornych, to wówczas można przyjąć, że na danym 

polu występują chwasty odporne.  

Istnieje naturalna odporność (brak wrażliwości) pewnych gatunków chwastów na 

określoną substancję czynną, jednak nie jest to zdefiniowane wyżej zjawisko odporności. 

Również często w praktyce rolniczej spotykamy się z niską skutecznością herbicydu lub 

całkowitym jej brakiem. Wynika to z popełnianych błędów - wykonania zabiegu w 

nieodpowiedniej temperaturze, stosowania zbyt niskich dawek, zbyt późnego wykonywania 

zabiegu w stosunku do fazy rozwojowej chwastów czy też użycia źle dobranych lub wadliwie 

działających rozpylaczy. 

Panuje opinia, że w ciągu 2–20 lat od wprowadzenia substancji czynnej na rynek 

zauważa się pierwsze przypadki uodparniania się na nią chwastów, do których zwalczania 

miała być przeznaczona. Właściwości biologiczne chwastów w decydujący sposób wpływają 

na powstawanie odporności. Gatunki chwastów dające kilka pokoleń w ciągu roku, o dużej 

liczbie łatwo rozprzestrzeniających się nasion oraz obcopylne, charakteryzują się dużą 

zmiennością genetyczną. Skutkuje to dużą ilością biotypów w populacji, a co za tym idzie 

szybciej pojawiającą się odporność. Szybkość pojawiania się biotypów odpornych 

uzależniona jest także od mechanizmu działania herbicydów na chwasty. Najszybciej 

odporność pojawiła się po rozpoczęciu stosowania herbicydów sulfonylomocznikowych.                         

Polsce pierwszym sulfonylomocznikowym herbicydem był Glean 75 WG, posiadający 

substancję czynną o nazwie chlorsulfuron. Po pięciu latach od zastosowania tego herbicydu 

zaobserwowano pierwsze biotypy odporne. Najpóźniej, po około 20 latach, stwierdzono 

odporność po wprowadzeniu do stosowania herbicydów z grupy regulatorów wzrostu, np. 

2,4-D i MCPA. 

 



 

Rodzaje odporności 

• Oporność prosta (pojedyncza) jest wtedy, gdy chwast jest odporny na jedną substancję 

czynną, przy czym obie substancje należą do tej samej grupy chemicznej. Odporność 

wyłącznie na jedną substancję czynną zdarza się bardzo rzadko. 

• Odporność krzyżowa (mieszana) to odporność jednocześnie na kilka herbicydów o 

tym samym mechanizmie działania. Jest najczęściej spotykaną i występuje wtedy, gdy 

biotyp odporny wykazuje jednocześnie odporność na co najmniej dwie substancje 

czynne z tej samej grupy chemicznej  lub mające ten sam mechanizm działania. 

• Odporność wielokrotna występuje wtedy, gdy biotyp chwastu jest jednocześnie 

odporny na herbicydy o rożnym mechanizmie działania i o różnej budowie 

chemicznej. Odporność taka występuje stosunkowo rzadko, ale jest najbardziej 

niebezpieczna, ponieważ istnieją znaczne ograniczenia możliwości chemicznego 

zwalczania chwastów. 

Objawy świadczące o pojawieniu się chwastów odpornych na plantacji: 

• mimo zastosowania oprysku herbicydem na polu nadal znajdują się niezniszczone 

pojedyncze osobniki (zwykle tego samego gatunku) w dobrej kondycji; 

• miejscem występowania tych skupisk chwastów nie są obrzeża, ani uwrocia, lecz inne 

fragmenty plantacji; 

• pozostałe gatunki chwastów wrażliwych na dany środek są zniszczone; 

• z obserwacji w latach poprzednich wynika stopniowe pogarszanie efektywności 

stosowanego herbicydu w stosunku do niektórych gatunków chwastów; 

• na danym polu stosowano przez wiele lat takie same herbicydy lub herbicydy o tym 

samym mechanizmie działania; 

• na sąsiednich polach również zaobserwowano występowanie chwastów odpornych na 

ten herbicyd lub na  tę samą grupę chemiczną. 

Sposoby walki z odpornymi chwastami 

Znając ogólne zasady powstawania oporności chwastów na herbicydy można temu 

zjawisku w zapobiegać lub je ograniczać. Warto znać informacje dotyczące mechanizmów 

działania herbicydów i przy wyborze środków do zabiegu należy korzystać z odpowiedniej 

klasyfikacji. 

           Wybierając herbicyd powinniśmy zwrócić uwagę czy cechuje go jeden czy dwa 

mechanizmy działania na chwasty. Przemiennie należy stosować herbicydy o różnych 

mechanizmach działania. Można także łączyć stosować mieszaniny zbiornikowe używając 

herbicydów o różnych mechanizmach działania.  

           W Polsce zwykle nie są umieszczane na etykietach herbicydów informacji o 

mechanizmie działania substancji czynnej według klasyfikacji HRAC, jednak producenci 

środków często informują o tym rolników. Informacja ta pozwala zmieniać stosowane środki 

ochrony roślin w celu osiągnięcia skuteczności zabiegu. W tabeli na końcu tekstu 

zamieszczono podstawowe informacje tej klasyfikacji. W ochronie herbicydowej od 

trzydziestu lat nie pojawiła się substancja z nowym mechanizmem działania. Jednak 

pojawiają się inne substancje czynne w obrębie znanych mechanizmów działania. Posiadają 

one nowe właściwości i należy je wykorzystywać w celu przełamywania odporności 

chwastów.  



Coroczne stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie działania w jednej 

uprawie prowadzi do powstawania odporności chwastów. Zagrożenie narasta, jeżeli 

stosujemy uproszczoną uprawę. Brak płodozmianu jest kolejnym czynnikiem sprzyjającym 

powstawaniu odporności chwastów.  Przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów 

szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i prawidłowe stosowanie tych 

środków, wynika z zasad obowiązującej od 2014r. integrowanej ochrony roślin. Odporne 

rośliny chwastów przekazują swoje cechy kolejnym pokoleniom. Działania profilaktyczne 

przeciwdziałające powstawaniu odporności to między innymi stosowanie zintegrowanej 

ochrony przed chwastami, uwzględniającej zróżnicowane metody uprawy gleby, 

zmianowanie roślin oraz przemienne stosowanie substancji aktywnych herbicydów.  

Istnieją sposoby uprawy gleby, pozwalające zmniejszyć liczbę chwastów w sposób 

mechaniczny. Powinno stosować się kwalifikowany materiał siewny, który jest wolny od 

zanieczyszczeń nasion chwastów, kiełkujące rośliny szybciej i równomierniej wschodzą, mają 

lepszy wigor  i od początku są bardziej konkurencyjne. Należy wybierać optymalny termin 

siewu, siać zachowując właściwą normę wysiewu i na właściwą głębokość. Zachwaszczenie 

jest tym mniejsze in później siejemy zboże ozime oraz im głębiej uprawiamy glebę. Z 

zabiegów uprawowych najskuteczniejsza jest orka. Niektóre gatunki chwastów mogą 

kiełkować jeżeli znajdują się płytko pod powierzchnią. Nasiona znajdujące się w głębszych 

warstwach  gleby wschodzą znacznie gorzej. Odchodzenie od uprawy płużnej i inne 

uproszczenia uprawowe spowodowały w naszym kraju występujące w wielu regionach 

zachwaszczenia stokłosami.  

            Uprawa zbóż w monokulturze powoduje tworzenie się odporności chwastów poprzez 

namnażanie i rozprzestrzenianie się nasion. Należy stosować zmianowanie i uprawę 

przemienną roślin ozimych i jarych. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów 

zapobiegania odporności chwastów. Zmianowanie wymusza ciągłą rotację herbicydów. Tam 

gdzie istnieją problemy z odpornością chwastów należy jak najszybciej wzbogacić 

płodozmian. Przykładowo w monokulturze pszenicy, gdzie pojawiła się odporna miotła lub 

wyczyniec można wprowadzić do uprawy rośliny strączkowe.  

Innym rozwiązaniem, w przypadku płodozmianu zbożowego,  jest wprowadzenie w miejsce 

pszenicy uprawy jęczmienia ozimego.  Jęczmień ozimy umożliwia na skuteczniejsze 

zwalczanie wyczyńca z powodu wcześniejszej wegetacji poprzez możliwość wykonania 

zabiegu w fazie największej wrażliwości chwastu (w fazie 2–3 liści). Intensywne krzewienie 

jęczmienia i szybki rozwój wiosenny nie pozwalają na eskalację zachwaszczenia. Jęczmień 

ozimy kłosi się na początku maja (pszenica ozima prawie miesiąc później), a dojrzałość 

osiąga na przełomie czerwca i lipca. 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Klasyfikacja herbicydów według mechanizmów działania 

Mechanizmy działania  

Symbol 

literowy 

wg 

HRAC* 

Substancje aktywne herbicydów 

zarejestrowane w Polsce 

wg stanu z 15 stycznia 2013r.  

Inhibitory enzymu ACCazy (graminicydy 

– uniemożliwiają wytwarzanie 

niezbędnych kwasów 

tłuszczowych w chwastach z rodziny traw) 

A 

chizalofop-P, cykloksydym, 

fenoksaprop-P, fluazyfop-P, kletodym, 

pinoksaden, propachizafop, 

tepraloksydym, tralkoksydym 

Inhibitory enzymu ALS (uniemożliwiają 

wytwarzanie niektórych aminokwasów 

niezbędnych do syntezy białek) 

B 

amidosulfuron, chlorosulfuron, 

etametsulfuron metylowy, 

flazasulfuron, florasulam, 

foramsulfuron, imazamoks, 

jodosulfuron, metosulam, metsulfuron 

metylowy, mezosulfuron, nikosulfuron, 

piroksysulam, propoksykarbazon, 

rimsulfuron, sulfosulfuron, 

tienkarbazon, tifensulfuron, triasulfuron, 

tribenuron, triflusulfuron, tritosulfuron 

Inhibitory fotosystemu II (uniemożliwiają 

produkcję cukru i energii na drodze 

fotosyntezy) 

C1 

chlorydazon, desmedifam, fenmedifam, 

lenacyl, metamitron, metrybuzyna, 

terbutyloazyna 

C2 linuron, chlorotoluron, izoproturon 

C3 
bentazon, bromoksynil oktanowy, 

piridat 

Inhibitory fotosystemu I (uniemożliwiają 

produkcję cukru i energii na drodze 

fotosyntezy; niszczą błony komórkowe) 

D dikwat 

Inhibitory enzymu PPO (uniemożliwiają 

wytwarzanie chlorofilu; rozkładają błony 

komórkowe) 

E bifenoks, karfentrazon, oksyfluorofen 

Inhibitory syntezy barwników 

(uniemożliwiają wytwarzanie 

karotenu i innych niezbędnych 

barwników) 

F1 
Beflubutamid, diflufenikan, 

flurochloridon 

F2 
izoksaflutol, mezotrion, sulkotrion, 

tembotrion, topramezon 

F4 chlomazon 

Inhibitory enzymu syntazy EPSP 

(uniemożliwiają biosyntezę niektórych 

aminokwasów) 

G glifosat 

Inhibitory enzymu syntetazy glutaminowej 

(niszczą komórki w wyniku wzrostu 

stężenia amoniaku) 

H glufosynat amonowy 

Inhibitory enzymu DHP (zakłócają 

podziały komórkowe w czasie 

kiełkowania i początkowego wzrostu 

I asulam 



chwastów) 

Inhibitory tworzenia i funkcjonowania 

mikrotubuli (zakłócają podziały 

komórkowe w czasie 

kiełkowania i początkowego wzrostu 

chwastów) 

K1 pendimetalina, propyzamid 

K2 chloroprofam 

Inhibitory biosyntezy kwasów 

tłuszczowych o długich łańcuchach 

(VLCFA) (zakłócają podziały 

komórkowe w czasie 

kiełkowania i początkowego wzrostu 

chwastów) 

K3 

acetochlor, dimetachlor, dimetenamid-

P, flufenacet, metazachlor, metolachlor-

S, napropamid, petoksamid 

Inhibitory syntezy lipidów (zakłócają 

wytwarzanie niezbędnych kwasów 

tłuszczowych w inny sposób niż grupa A) 

N etofumesat, prosulfokarb 

Syntetyczne auksyny – regulatory wzrostu 

(zaburzają wzrost i funkcjonowanie 

komórek) 

O 

2,4-D, aminopyralid, chinomerak, 

chlopyralid, dichloroprop-P, dikamba, 

fluroksypyr, MCPA, MCPB, mekoprop, 

pikloram, trichlopyr 

Nieznany mechanizm działania Z siarczan żelaza, chinochlamina 

*– ustalony przez międzynarodową organizację Herbicide Resistance Action Committee 

(HRAC) 
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